
 

 
 

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Országos Evangélikus Fotópályázatot és 

kiállítást hirdet volt diákja, DIÓS KRISTÓF /1994 – 2018/ emlékére és tiszteletére. 

Kristóf a Szegedi Tudományegyetem biológus hallgatója volt. Nagyszerű természetfotóival 

több országos és nemzetközi versenyen ért el eredményeket. Fő kutatási területe az 

aranysakál volt. Rövid, de eredményes életét, barátságos személyiségét intézményünk egy 

állandó kiállítással őrzi. 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1547-dios-kristof-termeszetfotos-kepeibol-

nyilt-kiallitas-a-vajdaban 

A családtagokkal egyeztetve hirdetjük meg az 

EVANGÉLIKUS KÖZÉPISKOLÁK ORSZÁGOS DIÓS KRISTÓF 

TERMÉSZETFOTÓ PÁLYÁZATÁT. 

A pályázat elektronikus formában történik. A nevezést megelőzi egy előzetes regisztráció, 

mely a mellékletben található nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat kitöltéséből és a 

vajdaeszarvas@gmail.hu címre küldéséből áll. 

Nevezési díj nincs. A nevezéseket folyamatosan várjuk, határidő 2019. október 15.  

A képeket a regisztráció után emailben megkapott módon kell feltölteni a www.vajdaevang.hu 

honlapra. 

A képfájl technikai feltételeinél a következőket kell figyelembe venni: a kiterjesztés JPG, 

digitális méret ne legyen nagyobb 10 megabájtnál, a fotó hosszabb oldala legalább 2500 pixel 

és 300 dpi felbontású legyen. A kiírástól eltérő méretezésű képek nem vehetnek részt a 

pályázaton.  

Minden pályázó legfeljebb 5 képpel nevezhet.  

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1547-dios-kristof-termeszetfotos-kepeibol-nyilt-kiallitas-a-vajdaban
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1547-dios-kristof-termeszetfotos-kepeibol-nyilt-kiallitas-a-vajdaban


Olyan alkotásokat várunk, amik a természet nagyságát, időtlenségét, apró meglepetéseit tárják 

a közönség elé. 

Három kategóriában hirdetjük meg a versenyt: 

1. A táj és növényvilága 

2. Állatok a természetben 

3. Az ember és a természet örök kapcsolata 

A díjazott és kiállított képekről a megnyitóra digitális katalógus készül, ami megtekinthető 

iskolánk honlapján (www.vajdaevang.hu), és a kiállítás után letölthető lesz. 

A pályázatra beküldött képek a sajtóközlés és a kiállítás céljából szabadon és szerzői jogdíj 

nélkül felhasználhatók. 

A beérkezett műveket 4 tagú szakértő zsűri értékeli és készíti elő a kiállításra. 

Díjazás kategóriánként: 1. díj – 30 000 Ft 

 2. díj – 20 000 Ft 

 3. díj – 10 000 Ft 

 

Nevezés a pályázatra: 2019. október 15. (A regisztrációs űrlappal, elektronikusan). 

A képek beérkezésének határideje: 2019. november 30 

Online eredményhirdetés: 2020. február 10. 

Kiállítás és díjkiosztó: 2020. február 

A pályázatot és a kiállítást a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre támogatja. 

A képek beküldését szeretettel várja a szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium. 

Szarvas, 2019. május 15. 

Kitajkáné Szántai Mária 

igazgató 
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